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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 1100 personer årligen i diabetes mellitus typ 1 [DMT1] 

vilket ställer höga krav på individen vad gäller kost, träning och insulinbehandling. Unga 

kvinnor med DMT1 lider ökad risk att utveckla ett stört ätbeteende vilket kan leda till 

kontinuerligt försummande av insulinbehandlingen för att gå ned i vikt (diabulimi). Diabulimi 

är ett komplext sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka i ett tidigt stadie och svårt att 

behandla på ett optimalt sätt. Syfte: Att beskriva unga kvinnor med diabulimis upplevelser i 

sitt sjukdomstillstånd utifrån deras egna berättelser. Metod: En kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades på sju bloggar vilka söktes fram med sökmotorn Google. Bloggarna var skrivna 

av kvinnor som lever eller har levt med diabulimi. Upplevelser av att leva med sjukdomen 

eftersöktes i deras bloggar. Analysen resulterade i två huvudteman och fyra subteman. 

Resultat: De huvudteman som framkom i analysen var ”Självbild” och ”(O)Kunskap”. De 

olika temana redovisar olika upplevelser av att leva med diabulimi. Slutsats: En förändrad 

självbild och ett förändrat beteende upplevs av personer med diabulimi samt att det finns brist 

på kunskap och förståelse om sjukdomen inom sjukvården och i samhället Klinisk betydelse: 

Studien kan leda till en större förståelse för personer med diabulimi vilket leder till att 

sjuksköterskan kan ge ett bättre bemötande och bättre omvårdnad. 

 

Nyckelord: Diabulimi, Diabetes mellitus typ 1, Ätstörning, Självbild, Viktkontroll, 
Upplevelser, Blogg,  



 

 

ABSTRACT 
 

Background: In Sweden approximately 1100 persons every year get sick in diabetes mellitus 

type 1 [DMT1] every year which puts high pressure on the individual when it comes to food, 

exercise and insulin treatment. Young women with DMT1 have a higher risk of developing a 

harmful eating behaviour which can lead to habitually omitting insulin to lose weight 

(diabulimia). Diabulimia is a complex illness that is hard to discover in an early stage and 

difficult to treat in an optimal way. Aim: Describing young diabulimic womens experiences 

in their illness from their own personal stories. Method: A qualitative content analysis was 

applied on seven blogs which were found using the search engine Google. The blogs were 

written by women with personal experience of living with diabulimia. Their blogs were 

searched for experiences of the illness. The analysis resulted in two main themes and four 

subthemes Result: The main themes that were found in the analysis was ”self-image”, and 

"Lack of knowledge”. The themes represented different experiences of living with diabulimia. 

Conclusion: A change in self-image and behaviour is experienced by individuals with 

diabulimia, they also experience a lack of knowledge and understanding in the healthcare 

system and the society. Clinical implication: The study can lead to a greater understanding of 

people living with diabulimia which could improve the nurse’s approach and nursing. 

 

Keywords: Diabulimia, Diabetes mellitus type 1, Eating disorder, Weight control, Body 
image, Experiences, Blog 
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INTRODUKTION 
Diabulimi är ett komplext sjukdomstillstånd där en psykisk sjukdom möter en somatisk 

sjukdom och de olika sjukdomstillstånden motverkar varandra (Grylli et al. 2010). Diabulimi, 

också kallat insulinbantning, är potentiellt livshotande och det är viktigt att de individer som 

är drabbade får rätt vård (Balfe et al. 2013). Enligt Young et al. (2014) måste framtidens vård 

bli bättre på att förstå diabetikers situation och uppmärksamma riskerna som uppstår i 

samband med diabulimi. Komplexiteten och den till synes bristande kunskap som finns om 

sjukdomen samt avsaknaden av patientens perspektiv väckte intresset för området. Denna 

studie fokuserar på diabulimikers egna upplevelser och beteenden för att öka förståelsen för 

deras situation.  



2 

BAKGRUND 
 

Hälsa  
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som blev erkänd i Univesal Declaration of 

Human Rights (1948). Den kanske mest välkända definitionen på hälsa är den 

Världshälsoorganisationen (WHO 1948) har tagit fram. "Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity". 
Pellmer och Wramner (2007) har översatt definitionen till svenska. "Hälsa är ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller 

handikapp". Definitionen har omarbetats under ett flertal tillfällen då den ansågs vara 

opraktisk och onåbar (Pellmer & Wramner, 2007). 

Salmela, Fagerström och Eriksson (2007) menar att hälsa är ett svårdefinierbart begrepp 

eftersom det är något subjektivt och upplevs annorlunda av alla individer. Hälsa är ett 

kulturellt och socialt laddat begrepp som upplevs utifrån individens egna förutsättningar. 

Hälsa är inget statiskt begrepp utan kan ses som ett tillstånd, en process eller en upplevelse. 

Enligt det humanistiska synsättet ska människan ses i sin helhet som en social, kulturell, 

fysisk, psykisk och andlig varelse. Enligt det holistiska synsättet kan en människa uppleva 

hälsa trots sjukdom medan den biomedicinska synen på hälsa fokuserar på frånvaro av 

sjukdom (Salmela, Fagerström & Eriksson, 2007; Pellmer & Wramner, 2007). I föreliggande 

studie kommer människa ses ur ett holistiskt synsätt. 

 

Kropp och psyke 
Det finns fyra olika huvudteorier om hur kroppen och psyket förhåller sig till varandra som 

tas upp av Birkler (2007). Descartes teori, dualismen, som ser kroppen och psyket som två 

skilda enheter vilket i ett sjukvårdsperspektiv skulle innebära att somatisk sjukdom bara 

kräver behandling för kroppen och inte psyket. Enligt dualismen är kropp och psyke 

väsensskilda och den blir då svår att tillämpa på ett tillstånd där kropp och psyke så uppenbart 

påverkar varandra och inte går att separera. En annan teori, materialismen, menar att det 

psykiska medvetandet kan reduceras till aktiviteter i hjärnan, alltså materiellt. Denna teori kan 

i praktiken medföra att patientens upplevelser reduceras till något som bara behöver 

behandlas rent fysiskt. Idealismen menar att kroppen kan reduceras till ett 

medvetandefenomen vilket medför att man helt ska utgå från patientens upplevelser i sin 
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sjukdom. Sist har vi dubbelaspektteorin, som stämmer bäst med rådande ideologi inom 

omvårdnad, som menar att kropp och psyke är olika men utgör tillsammans en enhet som är 

människan. Dubbelaspektteorin medför att sjuksköterskan måste se hela människan som 

kropp och psyke som hela tiden påverkar varandra och inte går att separera. I vissa situationer 

fokuserar sjuksköterskan mer på det fysiska och i andra mer på det psykiska utan att helt 

bortse från det andra.(a.a.) 

 

Diabetes mellitus typ 1 
 

Sjukdomen 

Diabetes mellitus typ 1 [DMT1] är en autoimmun sjukdom där bukspottkörtelns 

insulinproducerande betaceller förstörs av kroppens immunförsvar.  Kroppen kan då inte, eller 

i mycket liten mängd, producera insulin (Sjöblad, 2008). Insulin är ett vitalt 

polypeptidhormon som frisätts i samband med födointag och när blodets glukoshalt ökar 

(Ericson & Ericson, 2012). Insulinet sänker blodets glukoshalt genom att insulinmolekylen 

fäster på en insulinreceptor på fett- och muskelcellers cellmembran vilket sätter igång en rad 

intracellulära händelser för att föra in glukos i cellerna där det omvandlas till energi 

(Christensen, 2013). Vid brist på insulin höjs glukoshalten i blodet, och individen drabbas av 

kronisk hyperglykemi. De glukosberoende vävnaderna utvinner då energi från kroppens 

fettreserver, vilket efterlämnar sig ketonkroppar i blodet. Förhöjda mängder ketonkroppar 

leder till ketoacidos som kan leda till koma och i värsta fall döden (Sagen, 2013). I Sverige 

insjuknar ca 1100 personer i DMT1 årligen varav ca 700 är under 15 år vid insjuknandet (a.a.) 

Behandlingen 

Behandlingen syftar enligt Dammen Mosand, & Stubberud (2011) till att återställa det 

metaboliska syndromet till ett normaltillstånd genom kontinuerliga glukoskontroller och 

insulinintag. Det metaboliska syndromet kan beskrivas som en rad riskfaktorer vilka kan leda 

till kardiovaskulära sjukdomar, riskfaktorer som innefattas är bukfetma, förhöjda blodfetter 

och högt blodtryck. Den strikt kontrollerade vardagen och känslan av maktlöshet inför sin 

sjukdomssituation kan leda till depressioner och psykisk ohälsa. DMT1 och depression 

växelverkar ofta och kan leda till en nedåtgående spiral för den fysiska- och psykiska hälsan. 
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Obehandlad eller missköt diabetes är potentiellt livsfarligt och kan ge alvarliga konsekvenser 

för individen (Dammen Mosand, & Stubberud, 2011). 

Några vanliga prover som tas på diabetespatienter är HbA1c, plasmaglukos och uringlucos. 

HbA1c, också kallat långtidssocker, är ett blodprov som visar hur blodsockernivån har varit i 

genomsnitt de senaste 2-3 månaderna och används bland annat för att kontrollera hur 

behandlingen fungerar. Vid misstänkt diabetes tas ett urinprov (uringlucos) för att kolla om 

det finns glucos i urinen, vilket är ett tecken på diabetes. Plasmaglucos, eller P-glucos, tas 

vanligtvis genom ett stick i fingertoppen och kontrollerar det aktuella blodsockervärdet. 

(Dammen Mosand, & Stubberud, 2011) 

DMT1 kräver mycket av individen, som regelbundet schema för insulinintag, 

blodsockermättning, kontrollerad diet, dagbok över blodsockervärdena, regelbunden fysisk 

aktivitet för att kontrollera högt eller lågt blodsocker. Det är viktigt att nydiagnostiserade får 

prata om och lära sig om sjukdomen samtidigt som det kan finnas en risk att de inte är 

mottagliga för information utan är i ett tillstånd av förnekelse och kanske vägrar eller inte 

orkar sköta sin behandling (Hägglöf, 2008). 

Diabetes och självbild 

Enligt Enskär och Golsäter (2009) är den sista delen av barndomsåren (13-18) är den 

identitetsskapande delen av barndomen då barnet behöver bygga upp en stadig identitet och 

självbild, detta görs genom att vistas i olika sammanhang som fritidsaktiviteter och umgänge 

med kamrater. Något som kan störa i denna identitetsskapande period är att drabbas av 

kronisk sjukdom, det kan skapa en otrygg jag-upplevelse och en negativ självbild. (Enskär & 

Golsäter, 2009) 

Sjöblad (2008) säger att DMT1 är speciell när det kommer till hur den påverkar det 

psykosociala. Sjukdomen drabbar vanligen tidigare friska barn, insjuknandet kan inträffa 

närsomhelst under uppväxten och den kräver behandling varje dag i form av 

insulininjektioner och kontroll av mat och motion. Enligt Reynolds och Helgeson (2011) så 

lider barn med diabetes i större utsträckning av depression och stress i jämförelse med barn 

utan diabetes. Med grund i den påverkan DMT1 har på det psykosociala så har International 

Diabetes Federation (IDF) tillsammans med International Society for Pediatric and 

Adolescent Diabetes (ISPAD) tagit fram rekommendationer för psykologisk vård av diabetes. 

I rekommendationerna står bland annat att resurser ska finnas i diabetesteamet att enkelt 
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kunna förmedla kontakt till psykiatrin, att psykiatrin ska kunna bistå med screening och stöd 

för att diabetesteamet lättare ska upptäcka psykiska besvär samt att diabetesteamet ska ha 

träning i att upptäcka svårare psykisk ohälsa (International Diabetes Federation [IDF], 2011). 

 

Ätstörning  
Norring och Clinton (2009) definierar begreppet ätstörning som en ihållande störning i 

ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller 

psykosocialt fungerande. Enligt Socialstyrelsen (2009) beskrivs ätstörning som ett beteende 

där personens värdering kring sin kropp är av största betydelse och denna värdering yttrar sig 

i ett försök att kontrollera kroppen på ett sätt som är skadligt.   

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - IV [DSM-IV] (American Psychiatric 

Association [APA], 2002) delar in begreppet ätstörning i tre olika huvudbegrepp, dessa är 

Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa och Ätstörning utan närmare specifikation [UNS].  

Anorexia Nervosa innebär att en person svälter sig själv och blir således undernärd. Bulimia 

Nervosa kännetecknas av perioder av hetsätning och sedan göra sig av med den, ofta genom 

att kräkas eller olika laxeringsmetoder. UNS är den diagnos som används då individen inte 

uppfyller alla kriterier för någon av de förestående ätstörningarna (APA, 2002).  

Enligt Thurfjell (2003) beskriver många individer med ätstörning att psykisk ohälsa och en 

känsla av att inte ha kontroll i sitt liv ligger till grund för ätstörningen. Maten och 

kroppsvikten blir något som lätt kontrolleras i en okontrollerbar vardag. Ofta utvecklas 

ätstörningen i samband med en kris i individens liv. Enligt Clinton, Engström och Norring 

(2009) så finns det predisponerade faktorer som gör individer mer sårbara för att utveckla en 

ätstörning. Faktorerna kan vara individens personliga utveckling, genetiskt arv eller en, ofta 

på grund av puberteten, dålig självkänsla. Den predisponerande faktorn gör att personen blir 

extra känslig medan en utlösande faktor startar utvecklingen av ätstörningen. Vidare menar 

Clinton, Engström och Norring att efter utvecklingen så finns det olika vidmakthållande 

faktorer som upprätthåller sjukdomen. Dessa faktorer är ofta psykologiska och individen 

hamnar lätt i en ond cirkel vilken är svår att ta sig ur. Enligt Thurfjell (2003) så kan de 

psykologiska faktorerna vara förväntningar från närstående, vänner eller samhällets normer.  
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Diabulimi   
Diabulimi, även kallad insulinbantning är ingen definierad ätstörning enligt DSM – IV(APA, 

2000). Diabulimi är en dubbeldiagnos bestående av ätstörning UNS och diabetes typ 1. En 

person med diabulimi slutar själv, helt eller delvis, att ta sitt insulin för att uppnå en snabb 

viktminskning. Davidson (2014) och Weaver (2012) beskriver i sina studier att unga kvinnor 

med diabetes lider 30 % större risk att utveckla en ätstörning än andra i samma ålder. Ofta 

utvecklas diabulimi från någon annan form av ätstörning. Bieffekter av att inte ta sitt insulin 

kan på lång sikt vara så allvarliga som hjärtfel, blindhet och andra nervskador. Att inte tillföra 

insulin sätter kroppen i ett svälttillstånd, fett- och muskelvävnad bryts ned för att utvinna 

energi då kroppen inte kan utnyttja glukosen utan insulin (Agardh, et al., 2005). Glukosen 

utsöndras då via urinen istället för att användas som energikälla eller för att lagras som fett. 

Insulinbantningen leder vanligtvis till stor viktförlust men personen riskerar också att hamna i 

ketoacidos, obehandlad ketoacidos är livshotande (Davidson, 2014; Franke, 2014).   

Diabulimi är fortfarande ett oundersökt forskningsområde menar Young et al. (2012) där 

behandlingen av de drabbade fortfarande är oviss. Många som insjuknar i ketoacidos på grund 

av diabulimi blir snabbt utskrivna, efter att de återfått normala blodsockervärden, och hamnar 

i samma destruktiva vanor som innan. Vården måste behandla denna dubbeldiagnos med 

dubbelbehandling, både den rent medicinska för att reparera de skador de åstadkommit sina 

kroppar och psykisk hjälp för att gå tillbotten med den psykiska diagnos diabulimi är (Tierny, 

Deaton, & Whitehead, 2009).  
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PROBLEMFORMULERING 
Personer med DMT1 vars vardag styrs av strikta regler och rutiner kring mat och fysisk 

aktivitet lider av en ökad risk att utveckla ett stört ätbeteende eller ätstörning. Personer med 

DMT1 kan då utveckla diabulimi och snabbt rasa i vikt. Diabulimi är en kombination mellan 

en somatisk sjukdom och psykisk sjukdom och därav bör balansen mellan psykiskt och 

fysiskt välmående, som personer med diabulimi brottas med att upprätthålla, belysas. De 

psykiska problemen kan vara svåra att se när patienten kommer in för somatiska besvär och 

upptäcks därav sällan i tid. Vårdpersonal behöver ställa rätt frågor till patienter med DMT1 så 

att de med ätstörningar fångas upp tidigt och kan få den hjälp de behöver. Att undersöka 

personer med diabulimis upplevelser är viktigt för att synliggöra problemet och skapa 

medvetenhet i samhället och inom vården. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva personer med diabulimis upplevelser av sitt 

sjukdomstillstånd utifrån deras egna berättelser. 

METOD 

Denna studie bygger på en kvalitativ innehållsanalys av sju bloggar skrivna av personer som 

lever med diabulimi. Ansatsen har valts för att ge en djupare förståelse av informanternas 

upplevelser av sin sjukdom och fenomenet diabulimi. 

 

Design 

Studiens design är en kvalitativ innehållsanalys av sju personers upplevelser av att leva med 

diabulimi, utifrån bloggar och personliga berättelser. Enligt Jansson (u.å.) är en blogg en 

personlig och öppen dagbok på internet, där författaren regelbundet uppdaterar läsarna om sin 

vardag, sina åsikter och synpunkter. All data har hämtats från bloggar eller forum på 

internetet, för att ge en återspegling av personernas vardag av att leva med diabulimi. 

En kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att analysera narrativ data för att kunna upptäcka olika 

teman och koncept. Metoden används vanligen för att analysera skriven och verbal 

kommunikation (Polit & Beck, 2014). Enligt Danielson (2012) är denna metod lämplig när en 

mindre mängd data ska analyseras. Analysnivån kan variera beroende på hur välutformat 

studiens syfte är. 
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Urval 
Inklusionskriterierna var att personen som berättade är diagnostiserad med diabetes typ 1, har 

personliga erfarenheter av diabulimi, att den personliga berättelsen/bloggen är skriven mellan 

2005 och 2015 samt att texterna beskriver upplevelser och beteenden kopplade till diabulimin. 

Exklusionskriterier: Att informanterna är under 18 år. 

  

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen gjordes i tre skeden, ett för att hitta svenska bloggar, Ett för bloggar på 

engelska och ett sista för att hitta personliga berättelser på andra platser än i bloggar. 

Första sökningen gjordes 24 augusti 2015 via sökmotorn Google med sökorden "diabulimi" 

och "blogg", sökningen gav 290 resultat. De första 50 träffarna kollades igenom och två av 

dem uppfyllde inklusionskriterierna, dessa två fanns inom de första 20 träffarna. 

Andra sökningen gjordes den 26 augusti, på engelska genom Google med sökorden 

"Diabulimia" och "Blog", sökningen gav ca 17 300 resultat. De första 50 träffarna kollades 

igenom och en blogg hittades som uppfyllde inklusionskriterierna. Den bloggen som valdes ut 

fanns inom de första 30 träffarna. 

Tredje Googlesökningen utfördes den 27 augusti, med sökorden ”Diabulimia” och ”My 

Story”. De första 50 träffarna kollades igenom och en sida hittades där flera personliga 

berättelser om diabulimi hade samlats, den sidan fanns inom de fyra första träffarna. Från den 

sidan valdes tre berättelser som bäst besvarade vårt syfte och som passade in på inklusions- 

och exklusionskriterierna. En till sida hittades inom dessa fyra träffar, där en person berättar 

sin historia om att leva med diabulimi, som även den togs med i studien. 

Två av bloggförfattarna var från Sverige och deras texter var också skrivna på Svenska, två 

bloggförfattare var från USA och tre från Storbritannien och dessa fem skrev på Engelska. 

 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats har valts för denna studie. Med en 

induktiv ansats så drar författarna slutsatserna utifrån empiri. I föreliggande studie så dras alla 

slutsatser utifrån de bloggar som ingått. Metoden överensstämmer med den som föreslås av 

Danielsons (2012) för en kvalitativ innehållsanalys. En blogg är en internetbaserad dagbok, 
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Danielson (2012) beskriver hur texter från dagböcker kan organiseras efter meningsenheter 

och därefter kan teman och eventuella subteman identifieras för att underlätta fortsatt 

tolkning.  

All inhämtad data, utan länkar till sidorna, kopierades in ett nytt dokument och de olika 

berättelserna numrerades för att anonymisera texterna. Det nya dokumentet uppnådde 44 sidor 

text som lästes av bägge författarna noggrant. Textstycken som var relevanta för syftet 

kopierades över i ytterligare ett nytt dokument varpå de kopierades in i analysmallen, för ett 

exempel hur analysen gick till för att ta fram teman se tabell 1. 

 

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Subtema  Tema  

As so much weight 
had dropped off me I 
began to get noticed 
by girls and boys 
alike. Girls wanted to 
be my friend and boys 
wanted to go out with 
me - I had never been 
happier and began to 
associate thin = 
popular and liked.  

As I had lost so much 
weight I got noticed 
and popular. I had 
never been happier and 
began associate thin = 
popular and liked 

smal = lycklig Synen på sig 
själv, 
insulinet och 
kroppsbilden 

Självbild 

After four days my 
doctors sent me to a 
psychiatric hospital, 
but I was only there 
for foure more days 
because "diabulimia" 
didn't have a name 
and no one understood 
what was happening. 
Plus psychiatric 
hospitals aren't really 
equipped to deal with 
eating disorders, so 
basically they found 
nothing wrong with 
me. 

"Diabulimia" wasn't 
known so no one at the 
psychiatric hospital 
knew what was 
happening. Psychiatric 
hospitals aren't 
equipped to deal with 
eating disorders so they 
found nothing wrong 
with me. 

Att inte bli sedd Okunskap 
inom vården 

(O)Kunskap  
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People really started 
to believe that I was   
getting better because 
I was staying out of 
the hospital. This was 
only because I was 
finding ways that kept 
me out of the hospital 
but still allowed me to 
lose  weight 

People belived I was 
getting better because I 
had found a way to 
lose weight and stay 
out of the hospital 

Att dölja det 
skadliga 
beteendet 

Förändrat 
beteende till 
följd av den 
negativa 
självbilden. 

Självbild 

Tabell 1: Exempel på hur teman och subteman hittades under analysen. 

 

Analysprocessen ledde fram till två teman och fyra subteman, varje tema återfanns i fem eller 

fler bloggar. Se tabell 2 för en översikt av teman i de olika bloggarna.  

Teman 
&Subteman  

Självbild Synen på sig 
själv,vikten 
och insulin 

 Förändrat 
beteende 
pga 
negativ 
självbild 

(O)Kunskap  … inom 
Vården  

… hos sin 
egen 
diabetes  

Blogg 1  X X X        

Blogg 2  X X X  X    X  

Blogg 3  X X X  X  X  X  

Blogg 4  X X X  X    X  

Blogg 5  X  X X  X  X  

Blogg 6  X X  X  X  X  

Blogg 7  X X X  X  X    

Tabell 2: Översikt av teman och subteman förekommande i bloggarna, subteman är skrivna i 
kursivt. 
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Etiska aspekter 
All text som valdes är tagen från öppna, offentliga sidor på nätet. Redogörelsen för de etiska 

aspekter som tagits i beaktande utgår från Vetenskapsrådets (u.å.) rekommendationer.  

Informationskravet handlar om forskarnas krav att informera uppgiftslämnarna till 

forskningsuppgiftens syfte. Detta har inte tagits i beaktande i föreliggande studie. Houghton 

& Patten (2008) menar att författaren till en blogg om så önskar kan låsa och lösenordskydda 

sina inlägg för att förhindra obehöriga läsare. Alla de bloggar och berättelser utvalda till 

studien har varit öppna att läsa för alla och kan därför betraktas som öppna för allmänheten. 

Vetenskapsrådet (u.å.) menar också att om information om de deltagande hämtas från redan 

existerande sidor ska då en individuellbedömning göras om information bör lämnas. På grund 

av ovanstående argument och det faktum att alla bloggar avidentifierats har inget 

informationsbrev skickats till någon av de berörda författarna. 

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnarens samtycke ska inhämtas, att de har rätt att 

själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta samt att de har rätt att avbryta när 

de vill utan några påtryckningar. Detta krav är som informationskravet beroende av studiens 

karaktär. Eftersom studien hämtar all sin information från redan existerande sidor menar 

Vetenskapsrådet (u.å.) att samtycke inte alltid måste insamlas. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om alla i undersökningens ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet. Alla bloggar och berättelser är avidentifierade och 

inga personuppgifter till författarna framkommer i studien. I föreliggande studie så har alla 

bloggar och berättelser tilldelats ett nummer mellan 1 och 7 för att låta bloggarna vara så 

anonyma som möjligt. Information kring ålder, antal år med diagnos eller antal år bloggarna 

varit aktiva har uteslutits. Alla författare är över 18 års ålder vid starten av datainsamlingen 

dock har flera författare bloggat sedan innan de fyllt 18 år. I föreliggande studie så har inga 

inlägg, skrivna innan författaren fyllt 18 år, använts. Detta har gjorts för att värna om 

bloggarna och författarnas anonymitet, trots att denna information kunde användas för att 

diskutera studiens resultat. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen om deltagarna endast får användas i 

forskningssyfte. Allt material utskrivet från bloggarna användes endast till forskningssyftet 

och ingen utomstående har tagit del av det utskrivna materialet. 
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Det pågår en diskussion huruvida det är etiskt försvarbart att fritt använda data från internet i 

forskningssyfte. Så länge bloggarna inte är lösenordskyddade kan det ses som offentlig 

kommunikation, öppen för alla att ta del av och använda (Skärsäter & Ali, 2012). All 

information tagen från bloggarna var öppna för alla att läsa, och kan då tolkas som offentlig 

kommunikation. Därför kan det anses vara etiskt försvarbart att använda informationen i ett 

forskningssyfte. 

Huruvida det är etiskt försvarbart att använda citat från internetkällor i forskningssyfte är 

omdiskuterat. Eftersom citaten är sökbara så bestrids de åtgärderman har vidtagit för att 

skydda författarnas identitet (Vetenskapsrådets, u.å.). En del forskare menar att citat inte bör 

användas eller bara med en kortare mening, medan en del tycker att citat måste användas för 

att stärka studiens validitet (Skärsäter & Ali, 2012). I föreliggande studie kommer citat att 

användas i sin helhet med en medvetenhet om det etiska dilemma detta utgör. Citaten ansågs 

spela en avgörande roll för studiens validitet. Bloggarnas karaktär som offentliga samt de 

faktum att flera av de citerade bloggarna har uttryckt en vilja att sprida kunskap om sitt 

tillstånd har påverkat detta beslut. 
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RESULTAT 
 

Dataanalysen slutade i två teman och fyra subteman. Det första temat är ”(O)Kunskap” med 

subtema ”… inom vården” och ”…om sin egen sjukdom”. Det andra temat är ”Självbild” med 

subtema ”…person, insulin och kroppsvikt” och ”…med förändrat beteende som följd”, se 

figur 1 för en grafisk översikt. En separat genomgång av varje tema presenteras här nedan 

tillsammans med citat som användes i samband med framtagandet. 

 

Figur 1. Översikt av Resultatet med syfte, teman och subteman. 

  

Självbild  
Självbilden är ett tydligt återkommande tema i alla bloggtexterna. Informanterna fick en 

förändrad självbild i samband med insjuknandet i diabetes, de började se sina kroppar och sig 

själva på ett annat sätt än tidigare och detta förstärktes ytterligare när de fastnade i sitt 

ätstörningsbeteende. Till detta tema fann vi två subteman; ”…person, insulin och kroppsvikt” 

och ”…med förändrad beteende som följd”. 

 

 

Syfte
Personer med diabulimis 

upplevelser av sitt 
sjukdomstillstånd.

(O)Kunskap

Subtema
...inom vården

Subtema
...om sin egen sjukdom

Självbild

Subtema
...person, insulin och 

kroppsvikt 

Subtema
...med förädrat 

beteende som följd
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…person, insulin och kropssvikt 

Det framkom i bloggtexterna att kroppsvikten och viljan att vara smal redan från början var 

något informanterna tänkte på. Tankarna kring vikt grundades i de flesta fall i tonåren, när 

diabetesen debuterade och de gick upp i vikt av insulinbehandlingen, och resterande hade 

sedan tidigare varit överviktiga och missnöjda med sitt utseende. Alla informanterna 

upptäckte att de gick ned i vikt om de inte tog sitt insulin och såg de det som en positiv sak 

och de flesta fick komplimanger och positiva kommentarer av sin omgivning efter 

viktnedgången. Det skapades då en positiv association till insulinbantning. 

As so much weight had dropped off me I began to get noticed by girls and boys alike. Girls 

wanted to be my friend and boys wanted to go out with me - I had never been happier and began 

to associate thin = popular and liked. - Blogg 3   

Den positiva känslan gjorde att informanterna fortsatte med insulinbantningen och då blev det 

svårare att börja ta insulin igen när de upptäckte att insulinet gjorde att de gick upp i vikt. De 

började associera insulin med viktuppgång som de såg som negativt.  

When I learned that the reason behind my losing weight was because I was missing insulin, I 

knew that meant that the moment I started taking the insulin I would gain the weight back. And 

so the "diabulimia" began. - Blogg 7  

Informanterna blev fast i insulinbantningen och allt handlade om att vara smal. Även när de 

visste om alla negativa konsekvenser och hur farligt det var i längden så var allt de kunde 

tänka på viktnedgången. Att gå ned i vikt blev viktigare än allt annat.  

Har googlat hela dagen, suttit och googlat vad som händer om man inte tar insulin. Jag har läst 

de mest hemska sakerna men allt jag ser är viktnedgång. Jag har läst att nerverna i fötterna 

dör, jag har läst att man går ner i vikt, jag har läst att man får infektinoner lätt, att man kan bli 

blind och att man går ner i vikt. Jag har läst om framtida hjärtsjukdomar, om att inte kunna få 

barn, om viktnedgång, om viktnedgång och om att RAAAASA I VIKT.  - Blogg 2  (De ord som 

är fetmarkerade var även det i orginalcitatet.) 

Ätstörningen som informanterna utvecklade kopplade ett starkt grepp och styrde deras liv, det 

blev en besatthet. Två av informanterna hade inte ens kraft att bryta det skadliga beteendet 

och trotsa sjukdomen när någon i deras närhet dog till följd av diabeteskomplikationer.  

My father, my rock, died from diabetes complications and I could not even gather the motivation 

from this earth shattering event to get my shit under control. My eating disorder had possessed   

every cell in my body and I was no longer in control, not whatsoever. - Blogg 4  
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...my friend was admitted into the ER and died that morning from DKA. The last words he ever   

said to me were "They say all these DKAs are going to kill us, but I don't think that's really 

true." After that stay I told myself I would never skip my insulin again. But when I went back to 

school   that changed. - Blogg 7  

Även efter att informanterna bevittnat den faran som kom med deras beteende, så kunde de 

ändå inte stoppa diabulimin. Insulinet upplevdes inte längre vara det viktiga hormonet 

informanterna behövde för att överleva utan det var deras fiende. Insulinet hade blivit det 

största hotet mot deras självbild men var samtidigt den viktigaste behandlingen för deras 

diabetes. Situationen som informanterna hade hamnat i gav upphov till ett enormt lidande och 

självförakt.  

Är livrädd att gå upp i vikt och hatar min själv. Jag ser inte insulin som något livsviktig hormon 

som min kropp behöver utan ser det som en fiende, även att jag vet att jag behöver det för att må 

bra. Nu är det bättre men innan och fortfarande ibland kan jag gråta när jag tar insulin för 

har/hade sån extrem ångest pga det. För tänkte/tänker att inuslin är lika med viktuppgång. -

Blogg 1   

I didn’t want to die. But I did not want to be put back on insulin. This was the last thing I wanted 

in the world. - Blogg 4   

Känslan av självförakt och misslyckande var tydlig i flera av texterna. Informanterna kände 

sig misslyckade i flera aspekter av sin vardag till exempel som vän, diabetiker och som 

människa. De motgångar som informanterna upplevde i samband med återfall skapade en 

stark känsla av självförakt. En informant beskrev det som om hen var stillastående, medan 

alla vänner hade flyttat, börjat plugga, skaffat jobb, stod hen still tillbakahållen av sin 

diabulimi.  

...I feel like I’ve made no progress with my life, when everybody I grew up with and know is 

going to uni or has a job or at least a general sense of direction in life. - Blogg 6  

Informanten kände sig vilsen, stillastående och misslyckad. Diabulimin hade tagit stora delar 

av deras tonårsliv, vilket också blev som en bekräftelse över deras misslyckande och 

självförakt. Flera av informanterna ansåg att de inte förtjänad att må bra och använde därför 

diabulimi som ett sätt att straffa sig själva.    

… for years I’ve been actively torturing myself for the sake of “controlling” my weight. Living 

almost every single day ill and lifeless. - Blogg 6   
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Stackars min kropp. Varför är jag så elak mot den? Den förtjänar det. Jag förtjänar det. Det 

bara är så, man måste straffa sig själv. Finns många saker jag borde straffas för... - Blogg 2  

Ett sätt att hantera de jobbiga tankarna av misslyckande var att försöka tänka på något annat, 

de flesta beskrev även hur betydande det var att ha någon att prata med om sin ångest och sin 

sjukdom. Det tog ofta lång tid innan de öppet kunde prata om sitt beteende och sin sjukdom 

med andra. När de väl började beskrev flera det som att en enorm tyngd lyftes från deras 

axlar.  

 

…Med förändrat beteende som följd 

Flera av informanterna beskrev en beteendeförändring hos sig själva på grund av den 

förändrade självbilden som påverkade deras sociala liv. Det förändrade beteendet menade 

informanterna dels berodde på de fysiska komplikationerna samt psykiska då informanterna 

ljög för sina vänner och familjer. Informanterna hittade flera sätt att kunna undvika 

sjukhusinläggning men samtidigt gå ner i vikt. De kom in i cykler av hetsätning och endast 

långtidsverkande insulin för att inte hamna i ketoacidos. 

People really started to believe that I was getting better because I was staying 

out of the hospital. This was only because I was finding ways that kept me out of the hospital but 

still allowed me to lose weight. - Blogg 7 

 Denna gången var jag smartare. Jag la det på en annan nivå. Jag drack endast juice, tog 

insulin ibland (endast långtids) för att klara mig ifrån ketoacidos. - Blogg 2  

Informanterna gömde sitt beteende från sina närstående, tills kroppen inte orkade längre. De 

skrev mycket om hur dåligt de mådde, hur de inte orkade göra något, hur de inte kunde gå 

mer än några meter innan de behövde stanna och vila, dem ständiga toalettbesöken och 

vattenpauserna. En informant beskrev att hen hade fejkat sina insulin injektioner framför sin 

familj bara för att dölja sitt beteende.  

I would pretend to inject in front of my Mum or say that I would come down to dinner a bit later 

and inject in the hotel room. - Blogg 3  

 Informanterna ljög inte bara för närstående och familjer utan manipulerade också sina 

glukosvärden inför sina diabetesmöten. De kunde då fortsätta sitt skadliga beteende så länge 
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deras kropp orkade. Flera av de informanterna som blev inlagda på psykiatriska avdelningar 

lyckades undvika insulinet där också. 

...though my insulin injections were supervised, I still managed to withdraw the insulin by 

pretending to inject it as most of the people that supervised me didn't really watch the needle go 

in. - Blogg 3  

Informanterna såg själva tillbaks på sitt eget beteende och kände inte igen sig själva utan såg 

bara hur diabulimin styrde och förändrade hela deras vardag. 

 

(O)Kunskap  
Alla informanter beskrev kunskapsbrister inom olika instanser av vardagen som hade att göra 

med deras diabetes eller diabulimin. Okunskapen upplevdes från vården, från sin egen sida 

och från andra i sin omgivning, familj, skola. Vid tiden då flera av blogginläggen skrevs fanns 

en stor kunskapsbrist, om vad diabulimi var, inom hälso- och sjukvården och ingen av 

informanterna hade varnats för vad som skulle hända om de struntade i sitt insulin. Bristande  

utbildning och okunskap inom vården har förvärrat livssituationen för samtliga informanter. 

Informanterna beskrev hur de upptäckt insulinbantning genom olika diabetesforum på internet 

eller genom att missköta sin insulinadministrering av olika anledningar. Det här temat har två 

subteman vilka är ”…inom vården” och ”…om sin egen sjukdom”. 

… inom vården 

Kunskapsläget inom vården har informanterna beskrivit som uselt, flera inom hälso- och 

sjukvården visste inte om att diabulimi var ett verkligt problem som flera unga diabetiker 

faktiskt kämpade med dagligen. Vården som informanterna fick saknade ofta rutiner för hur 

diabulimiker skulle behandlas samt hur vårdplaneringen skulle gå till efter vården på sjukhus 

var avslutad. Flera gånger när någon av informanterna hamnade på sjukhus på grund av sina 

diabulimirelaterade problem så behandlades bara de akuta symtomen och inte sjukdomen. Så 

fort deras blodsockervärden var stabila blev de utskrivna till sina gamla destruktiva vanor. 

After four days my doctors sent me to a psychiatric hospital, but I was only there for four more   

days because "diabulimia" didn't have a name and no one understood what was happening. Plus 

psychiatric hospitals aren't really equipped to deal with eating disorders, so basically they found 

nothing wrong with me - Blogg 7   
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Att flera gånger bli bortprioriterad, på grund av det dåliga kunskapsläget inom vården, 

försvårade hela situationen för många av informanterna då de fick känslan att ingen hjälp 

fanns att få. Det var inte bara efter akuta inläggningar som hälso- och sjukvården blundade för 

informanternas sjukdom. Flera stötte på tillfällen där sjukvårdspersonal på 

diabetesmottagningar inte gjorde något åt situationen trots stigande HbA1c värden och 

sjunkande vikt. 

The diabetes centre had discovered my shockingly awful HBA1C's (average blood sugars); they 

weren't matching up to the blood sugars that I was making up and taking with me to 

appointments, but my doctor didn't   twig, even when my weight dipped and my HBA1's sky 

rocketed. - Blogg 3   

She told me that they knew something else was going on, that there was no way my results 

reflected somebody even attempting to control their glucose levels - Blogg 6  

De missar inom vården som beskrivs av vissa informanter kunde ha lett till alvarliga 

komplikationer och möjligtvis en förtidig död. Att inte bli sedd och att bli skickad mellan 

olika instanser inom sjukvården fick många av informanterna att tappa hoppet om att 

tillfriskna helt. Alla möten med vården var inte negativa och det var just dem bra som hade 

möjligheten att åter tända hoppet om tillfrisknad hos några av informanterna. Att återfinna 

hoppet var starten på den långa vägen mot tillfrisknad. Att ha någon att stödja sig på, som 

förstod och lyssnade, samt att låta någon annan ta över kontrollen över deras diabetes och 

insulinadministrering gav informanterna ett lugn. 

Most of the time I just wanted to be hugged and told that I would have someone there to fight 

this demon with me. Be told that someone understood.  

My time in hospital, that week, gave me so much strength. I was no longer in control of my 

insulin, but the people who knew what they were doing were. I was given a routine and some 

structure. - Blogg 5  

Att få den vård som behövdes gav några av informanterna ny styrka att vända på sitt liv och 

sprida information om diabulimi, om att det finns fler som går igenom samma sak. Att sprida 

information om diabulimi genom sina bloggar och andra forum var ett sätt att få gensvar på 

sina egna tankar och funderingar och det gav styrka när de fick svar från andra diabulimiker. 

Även om informanterna tar upp några bra möten med vården så tar de fortfarande upp många 

fler där hälso- och sjukvården visat brister som kunde ha lett till alvarliga komplikationer. 
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Flera av informanterna underströk att det var viktigt att sprida information om diabulimi så 

fler var medvetna om problemet.    

… om sin egen diabetes  

Informanternas egen kunskapsnivå om diabetes och behovet av insulin ifrågasattes av de 

själva när de tänkte tillbaka på den tid då diabulimin hade varit som värst. En av dem 

förklarade hur hen hade hittat informationen om insulinbantning, hur hen inte hade förstått 

vad som skulle hända om hen struntade i att ta insulinet. Många av informanterna förstod inte 

hur farligt det var. 

I felt as if it was my secret tool that nobody knew about and nobody else could do. If only I could 

have realised at this point the havoc this terrible discovery was about to reek on my future. - 

Blogg 3  

När de väl förstod hur farligt det var, hade de redan fastnat och var så djupt nere i diabulimin 

och kunde inte på egen hand ta modet till sig. Det var inte bara informanterna som hade dålig 

kunskap om diabulimi utan även andra diabetiker som de träffat. De pekar på bristen av 

information om diabulimi som det finns tillgång till på internet och hos hälso- och sjukvården. 

Några av informanterna startade sina bloggar i syfte att täcka upp de luckor som de själva 

tyckte fanns kring ämnet diabulimi. 

I want to be able to give the hope I have to others who are in a similar situation to the one I was 

in, because it really is there. - Blogg 5  

Genom att visa att det finns fler i samma situation, som har blivit bättre, kan de sprida hopp 

och motivation till andra.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Lundman och Hällgren Graneheims (2012) skriver att för att säkerställa trovärdigheten i en 

kvalitativ innehållsanalys ska författarna diskutera begrepp som giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. 

Trovärdighet är ett viktigt begrepp inom kvalitativ forskning och detta avser till vilken 

utsträckning det valda syftet verkligen har studerats (Danielsson, 2012). 

De teman som framkommit i resultatet sammanfattar de fynd som har gjorts i bloggarna, en 

översikt på vilken utsträckning teman och subteman förekom i de olika bloggaran, denna 

spridning ger en överblick för studiens giltighet. 

Analysenheten utgjordes av 44 sidor som direkt kunde relateras till studie syftet, den totala 

mängden data tagen från bloggarna utgjordes totalt av 78 sidor. Allt lästes var för sig och 

gemensamt sållades stycken och meningar bort som inte var direkt relevanta för studiens 

syfte. Därefter diskuterades meningsenheter ut som användes i mallen. All analys av data 

valdes att göras gemensamt för att hålla studien så tillförlitlig som möjligt. I slutskedet av 

analysen lästes varje enskild meningsenhet noggrant och diskuterades ännu en gång som ännu 

ett steg för att stärka studiens tillförlitlighet.  

Enligt Danielsson (2012) får man inte generalisera resultaten från studier gjorda med en 

kvalitativ innehållsanalys, men resultaten kan vara överförbara till likande studier. 

Föreliggande studies överförbarhet kan anses vara begränsad vilket främst har att göra med 

studiens ringa urval av endast 7 bloggar. Redogörelsen över studiens tillvägagångssätt, 

dataanalys och datainsamling är dock överförbart till studier som har liknande syfte och 

upplägg att genom bloggar beskriva upplevelser och livskvalité. 

Forskarnas delaktighet kan anses vara given när det gäller kvalitativa studier efter som denna 

är medskapare genom de tolkningar och slutsatser som dras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Att skapa objektiv kunskap är därför en omöjlighet enligt Haraway (2008). 

Istället använder Haraway begreppet "situerad kunskap" som ett sätt att förklara att alla 

forskare är människor som existerar och påverkas av den kontext de lever och arbetar i vilket 

kommer påverka forskningen. Vetenskaplig kunskap ska enligt Haraway kunna prövas av 

andra i förhållande till olika sammanhang och situationer vilket möjliggörs genom tydliga 



21 

redovisning av forskarnas utgångspunkter som föreligger studien. För denna studie anses detta 

fullföljas i studiens metodavsnitt genom ett systematiskt, öppet och pålitligt genomförande.  

Att genomföra studien utifrån bloggar istället för att genomföra intervjuer kan ses som en 

svaghet då inga vidare frågor har kunnat ställas till informanterna och de inte har kunnat ge 

någon förklaring till sina texter. Resultatet kan därav ses som färgat av författarna på ett sätt 

som möjligen kunde undvikas om intervjuer hade genomförts (Polit & Beck, 2004).  

Salzmann-Eriksson och Eriksson (2015) varnar den som använder sig av bloggar som 

dataunderlag i examensarbeten. Enligt dem så finns det en asymmetrisk maktbalans mellan 

forskande student och bloggförfattarna vars texter används. För det första, så är studenters och 

bloggförfattarnas kunskapspositioner olika, många studenter väljer att skriva om komplexa 

sjukdomstillstånd och styr ofta bloggförfattarnas talan för att främja deras syfte och resultat. 

För det andra, så är det problematiskt med bloggarnas offentliga karaktär vilket ofta 

automatiskt tolkas som att texterna är fria att användas utan att ta hänsyn till de etiska krav 

som annars måste uppfyllas för att bedriva empirisk forskning. Enligt Salzmann-Eriksson och 

Eriksson (2015) går det att undvika dessa maktobalanser genom att som student inte välja 

bloggar som underlag för komplexa sjukdomstillstånd. Med hänsyn till denna kritik har, i 

föreliggande studie, ett kritiskt förhållningssätt iakttagits till de etiska val som gjorts under 

arbetes gång. För att förebygga maktobalansen, kunde större hänsyn tagits till 

samtyckeskravet genom att ett informationsbrev samt tillfrågan om delaktighet kunde skickats 

ut till bloggförfattarna. Detta har valts att inte göras eftersom ingen kontaktinformation fanns 

till 5 av de 7 bloggarna och i samråd med de rekommendationer Vetenskapsrådet (u.å.) har. 

Citaten som används i resultatet har oundvikligen tolkats vid analysen, vilket kan ses som att 

föra informanternas talan. Det kan ses som en svaghet då studiens syfte är att beskriva 

upplevelser hos personer med diabulimi. Utifrån vad Salzmann-Eriksson och Eriksson (2015) 

beskriver så kan beslutet att analysera bloggtexter kritiseras. 
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Resultatdiskussion 
 

Självbild 

Att informanterna till en början såg insulinbantningen som något bra och viktnedgången 

endast som positiv och sedan började koppla insulin till viktökning stärks av Balfe et al. 

(2013).  I studien fann Balfe et al. (2013) att kvinnor med diabulimi initialt fick många 

komplimanger, och positiva kommentarer om sin viktnedgång och började associera 

insulinbantningen som positiv och en bra genväg till viktnedgång som andra inte visste om. 

Den positiva responsen av viktnedgången kan förklaras av samhällets kroppsideal och fokus 

på utseende som Levine & Murnen (2009) skriver om. Kvinnorna i studien av Balfe et al. 

(2013) beskrev att det var svårt att bryta beteendet med insulinbantning, då de insåg att de 

skulle gå upp i vikt av insulin, och att detta eskalerade tills viktnedgång var viktigare än allt 

annat och de tappade kontrollen, precis som det beskrivs i bloggarna som har undersökts i 

denna studie.  

I studiens resultat framgick det att informanterna fick en förändrad självbild när det gällde sin 

vikt, synen på insulin och synen på sig själv vilket ledde till ångest och depression. En studie 

genomförd av Grylli et al. (2010) visade hur det var vanligare med en förändrad självbild hos 

kvinnor med DMT1 och en ätstörning än hos de utan en ätstörning. Diabetesen och insulinet 

sågs som ett hot mot den nya positiva kroppsbild som informanterna hade fått. Att vara smal 

hade blivit deras nya identitet, Grylli et al. (2010) fick fram liknande resultat som visade att 

vikten och den nya identiteten som smal var viktigare än allt annat. Informanterna hade 

återfunnit kontrollen över sina kroppar och det var inget som de tänkte ge upp i första hand. 

Övergången från mobbad till populär som flera av informanterna beskriver efter 

viktnedgången är ett tecken på den onormala kroppsfixering som västvärlden har skapat. De 

krav som hela tiden ställs på, speciellt unga kvinnors, kroppar är ohälsosam och leder till 

ohälsosamma vanor och beteenden enligt Levine & Murnen (2009).  

Informanternas egen självbild förändrades ju längre diabulimin varade. Grylli et al. (2010) 

menar att det beror på den splittrade självbild som fanns inom personen, dels den gamla 

självbilden där många hade sett sig som tjocka och mobbade, dels den nya där de var smala, 

vackra och populära men samtidigt kände den ständiga ångesten över sin vikt och 

komplikationerna som diabulimin förde med sig. På grund av att informanterna beskrev 
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ångest av viktuppgång var det svårare att släppa taget om de skadliga vanorna som höll dem 

från ett återfall till den gamla vardagen där de kände sig tjocka och fula. Resultatet liknar det 

Grylli et al. (2010) kom fram till i sin studie.  

Informanternas förändrade beteende påverkade inte bara deras familjerelationer genom de 

fysiska och psykiska påfrestningarna som de fick utstå. De fabricerade också sina 

glukosvärden inför sina diabetesmöten för att kunna fortsätta med sin diabulimiska livsstil. 

Det visades i Tierney, Deaton och Whitehead (2008) att patienter med misstänkt ätstörning 

var bra på att dölja det och komma med andra förklaringar samt att de glukosvärden de visade 

för sjuksköterskorna inte verkade stämma. Det faktum att informanterna ljög om och försökte 

dölja sitt beteende kan också vara kopplat till skam och negativ självbild. Kelly & Carter 

(2013) kommer i sin studie fram till att personer med ätstörningar ofta skäms och är 

självkritiska inte bara över sin kropp utan över sitt beteende vilket kan förklara att de inte vill 

att någon ska känna till det. 

 

(O)Kunskapen 

Att personer med diabulimi inte får rätt hjälp av vården bekräftas i en studie av Tierney, 

Deaton och Whitehead (2008) som undersökte sjukvårdspersonals attityder och erfarenheter 

kring DMT1 patienter med stört ätbeteende. Studien visade att diabetesteamet överlag var 

dåliga på att identifiera stört ätbeteende eller insulinbantning och att ett screeningverktyg 

skulle vara användbart. De intervjuade diabetessjuksköterskorna, läkarna och dietisterna i 

studien ansåg att det finns brist på kompetens i att bemöta DMT1 patienter vid misstänkt stört 

ätbeteende eller misstänkt insulinbantning. Bristen i kompetens inom området beror enligt de 

intervjuade på att det inte täcks i utbildningen. Diabetessjuksköterskorna undvek att 

konfrontera patienter som de misstänkte hade stört ätbeteende för att de var rädda att de själva 

var okunniga på området. I samma studie av Tierney et al.(2008) nämns också att patienterna 

ofta kommer med bra förklaringar till varför de inte har skött sin insulinbehandling och att de 

döljer sitt problem väl vilket försvårar för vårdteamet att upptäcka vilka som har problem. 

Grylli et al. (2010) menar att det finns risker med diabetesbehandlingens restriktioner kring 

kost och motion som ökar risken att utveckla bulimiska drag. Medan diabetesbehandlingen 

kräver en ökad medvetenhet om mat så kräver en ätstörning nästan alltid det motsatta. Att 

diabetes ökar risken för ätstörningar eller ett stört ätbeteende har Davidson (2014) och 
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Weaver (2012) kommit fram till i respektive studie. Trots att det finns forskning som visar på 

samband mellan diabetesinsjuknande och risk att utveckla ätstörning var diabetesvården 

omedvetna och vårdpersonal visste inte hur de skulle behandla ungdomar med diabetes och en 

ätstörning. Vården bör bli bättre på att uppmärksamma och hålla sig uppdaterade på ny 

forskning när det kommer till diabetiker med ätstörningar som diabulimi (Tierney et al. 2008). 

Föreliggande studiens resultat visade också att informanterna och närstående visade bristande 

kunskap om diabeteskomplikationer som kunde uppstå i samband med "misskötsel". I 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (2014) finns det ingenting som tar upp 

sambandet mellan diabetes och ätstörningar, orden diabulimi och ätstörning förekommer inte i 

texten. En uppdatering av de svenska riktlinjerna skulle behövas så att det tydliggör riskerna 

som finns. Riktlinjer för personer med diabetes och någon form av ätstörning borde tas fram 

för att göra det lättare för vården att samarbeta runt dessa patienter. Bloggarna kom från 3 

olika länder, vilket är värt att notera eftersom diabetesutbildningen skiljer sig mellan länderna. 

International Diabetes Federation (2011) har rekommendationer om psykisk omvårdnad vid 

diabetes, där nämns bland annat att diabetesvården ska ha kontakt med psykiatrin vid behov, 

men inget nämns specifikt om ätstörningar. Tierny et al. (2008) visar att psykiatrin som 

diabetesvården har kontakt med inte är utbildade inom diabulimi så det finns uppenbart en 

kunskapslucka som behöver fyllas. En teori om varför vården inte varnar för diabulimi kan 

vara i ett förebyggande syfte. Skulle vården prata om diabulimi och insulinbantning finns 

risken att flera diabetiker testar och kanske fastnar i det beteendet. Ingen av informanterna i 

studien fick informationen från vården och diabulimin fortsatte efter inläggningar på sjukhus 

och hundratals varningar från vårdpersonalen. McCarvill & Weaver (2014) anser att det är 

bättre att problemet uppmärksammas och mer utbildning erbjuds personer som lider eller 

visar tecken på diabulimi eller annat stört ätbeteende. 
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Slutsats 

Informanterna beskrev flera olika upplevelser kopplade till sin sjukdom. Centralt var 

upplevelser av okunskap och förändrad självbild. Okunskapen yttrade sig till en början i brist 

på kunskap om riskerna med insulinbantning vilket speglar bristfällig information från 

sjukvården och sedan okunskap hos sjukvårdspersonal när informanterna inte fick rätt vård. 

Självbilden yttrade sig dels i att informanterna blev besatta av sin kroppsvikt och gränserna 

för vad de kunde stå ut med för att vara smala blev förskjutna och dels i ett förändrat beteende 

som innefattade att ljuga för omgivningen och dölja sitt beteende. Helheten genomsyrades av 

en ständig kamp mellan psykiskt välmående, en kamp mot ångest och självhat, och fysiskt 

välmående, en kamp mot att dö av sin diabetes. 

 

Betydelse 

Föreliggande studies resultat kan användas för att öka förståelsen hos vårdpersonal, individer 

med diabetes och deras anhöriga. Studien kan också bidra med att öka medvetenheten hos 

sjukvårdspersonal och sjuksköterskestudenter om diabulimi. Resultatet kan bidra med att öka 

kunskapen hos andra som sitter i samma/liknande situationer som informanterna i studien. 

Genom en ökad förståelse kan personer som lever med diabetes och diabulimi, eller någon 

annan form av ätstörning, få rätt vård, innan någon större skada är skedd. Resultatet visar 

även på ett behov av att uppdatera information och riktlinjer om diabetes till att inkludera 

information om diabulimi till sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga. 

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning som undersöker vårdpersonalens inställning och kunskap av individer med 

diabetes och ätstörningar, bör göras för att ge en inblick i vårdens perspektiv. För kunna 

utveckla våden kring diabulimi är det viktigt att först begripa de fördomar som finns inom 

vården. En större intervjustudie med liknande syfte som föreliggande studie för att få ett mer 

trovärdigt och applicerbart resultat kan även behövas. En förändring av de nationella och 

internationella riktlinjerna som finns i nuläget så de omnämner diabetes och ätstörningar och 

diabulimi.  
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Författarnas insatser 

Upplägg och planering av uppsatsen gjordes gemensamt. All text som inte skrevs gemensamt 

har diskuterats och bearbetats i slutet av skrivprocessen. Alla artiklar och referenser har 

granskats ordentligt av en författare som sedan återberättat innehållet för den andra, ett 

gemensamt beslut har tagits kring alla referenser som används i föreliggande studie. 

Bakgrundens olika delar har diskuterats fram tillsammans, sedan har författarna skrivit enskilt 

på de olika delarna. Problemformulering och syftet har författarna arbetat på gemensamt. 

Metoden och analysprocessen har gjorts gemensamt. Resultatet, diskussion och slutsats skrevs 

tillsammans av författarna. 
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